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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 303 

 
взето с Протокол № 27 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 16.11.2021 година 
 
 
 
          По т. 12 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно: 
 1. Изменение на Решение № 285, взето с Протокол № 26 от заседание на Общински 
съвет-Садово, проведено на 15.10.2021 година; 
 2. Отмяна на Решение № 286, взето с Протокол № 26 от заседание на Общински 
съвет-Садово, проведено на 15.10.2021година“  
предвид следните мотиви: Решения №№ 285 и 286, взети от Общински съвет-
Садово с Протокол № 26/15.10.2021г. са върнати от Областен управител на област 
Пловдив за ново обсъждане, респ. отмяна. Мотивът е, че липсват основание да се 
счита, че изградените сгради в общинските поземлени имоти са законно построени, 
респективно приравнени към „законен строеж“, така, че да се приложи редът за 
разпореждане с общинските имоти по чл. 35 ал.3 от Закона за общинската 
собственост. Предвид това, че от Атанас Толев е представен документ за 
собственост на сградите, построени в общински УПИ XV-349, кв. 59 по ПУП на 
село Катуница   и 
на основание: Чл.45 ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 
Общински съвет-Садово  

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Изменя се Решение № 285, взето с Протокол № 26 от заседание на  
Общински съвет-Садово, проведено на 15.10.2021 година като в мотивите на 
решението се добавя текст: „От Атанас Толев е представен документ за собственост 
за сградите, построени в общински УПИ XV-349, кв. 59 по ПУП на село Катуница 
– Констативен нотариален акт за констатиране право на собственост върху 
недвижим имот, вписан в Служба по вписванията Асеновград с дв. вх. рег. № 
4859/2021 година, вх. рег. № 5035 от 04.11.2021 год., Акт № 193, том 18, дело 
3113/2021 год., който прилагам за Ваша информация“; 

2. Отменя се Решение № 286, взето с Протокол № 26 от заседание на  
Общински съвет-Садово, проведено на 15.10.2021 година. 
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/   
                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 


